Informace o stěhování
III. B a jídelny
v následujícím období
Vážení rodiče.
Co se týká stavby a stěhování, byly tento týden na jednáních se zástupci obce a
stavební firmy dohodnuty termíny, kdy může proběhnout stěhování třídy III. B a
jídelny. Z jednání vyplývá.

III. B
V pátek 25. 10. 2019
- žáci III. B si odnesou veškeré učení ze školy domů (bliží info obdrží žáci od
paní učitelky Chadimové)
- stěhování bude probíhat v čase 14.00 - cca 19.00 a dále dle potřeby:
1) nábytku třídy III. B paní Chadimové ze zámku do původní třídy ve staré
budově
2) stěhování dvou oddělení školní družiny tamtéž
3) vybavení zbylých prostor lavicemi jako prostoru pro dělené hodiny
4) stěhování šatniček ze Špejcharu do nových prostor šatny atp.
5) stěhování ostatních věcí, skladu učebnic atp. dle aktuálních možností a
dispozic
OMEZENÍ: PROSÍME RODIČE ŽÁKŮ ZE ŠD, aby si odvedli děti tento den
dříve (do 15.00), je-li to v jejich možnostech.

Žáci III. B se po prázdninách sejdou v původní třídě ve staré
budově v obvyklém čase. Třída je přístupná přes šatny.
S orientací pomůže přítomný pdg. dohled.

JÍDELNA
Pátek 8. 11. 2019 / v sobotu 9. 11. 2019
- v pátek odpoledne/navečer nebo v sobotu dopoledne dojde ke stěhování jídelny
- v pátek budou obědy normálně vydány
Omezení provozu školní jídelny
V pondělí, úterý a předběžně i ve středu

11. - 13. 11. 2019
je plánována z těchto důvodů odstávka školní jídelny.
Důvodem pro odstávku je nutnost odborného
zapojení, nastavení a seřízení vybavení výdejny.

VÝPOMOC
Pomoc v dané dny velmi vítáme. Na stěhování se podílí i pracovní četa OÚ.
Stěhování třídy, doufáme, zvládneme celkem sami.
Zejména potřebujeme tatínky na stěhování jídelny v listopadu.
Pokud Vás to neobtěžuje, vyplňte prosím anketu v Edookitu, nebo dejte vědět
jakkoli do školy.
Podle toho bude upraven i termín stěhování jídelny.
Za všechny zúčastněné
předem děkuji za pomoc a pochopení.
S pozdravem
O. Hynek

